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Strategifortælling - FDFs Hovedbestyrelse, sep. 2020 

SAMMEN giver vi FLERE børn 
og unge et ståsted  
Indledning 
I løbet af de kommende fem år skal vi sammen give flere børn og unge et 
ståsted at møde verden fra.  
 
FDFs ambition er at give børn og unge et ståsted at møde verden fra. 
Selvom ambitionen først blev vedtaget i 2014 så har vi givet børn og unge 
et ståsted at møde verden fra, længe før vi fik sprog for det. FDF har i 
mere end et århundrede været et betydeligt aktivitets- og fællesskabstil-
bud med indhold for danske børn og unge. Det har hundredetusinde af 
børn og unge igennem årene haft glæde af, det har samfundet haft gavn 
af, Folkekirken fundet støtte i og mange FDFere været stolte af.  
 
Flere steder går det godt, vi ser både nye kredse arbejde sig frem og i 
flere kredse er medlemstallet stabilt eller for opadgående. Men vi vil og 
kan blive flere. Vi ønsker at stagneringen af FDFs samlede medlemstal 
vendes til et voksende antal medlemmer. Kredsen er indgangen til FDF, 
derfor ønsker vi antallet af kredse bliver endnu højere.  
 
Medlemstal er ikke bare tal. Bag hvert et tal gemmer sig et menneske. 
Derfor vil vi med udgangspunkt i FDFs værdier i de kommende fem år ikke 
"bare" give børn og unge et ståsted at møde verden fra. Vi vil have fokus 
på, at vi skal give flere børn og unge et ståsted - og lige så vigtigt er det – 
at vi skal gøre det sammen. Hver enkelt kreds skal bidrage til fællesska-
bet om, at vi bliver flere.  
 
Vi vil give flere børn og unge et ståsted at møde verden fra, fordi: "I FDF 
tror vi på, at mennesker har brug for at kende deres ståsted i mødet med 
en mangfoldig verden. I FDF har børn, unge og voksne et sted, hvor de 
sammen kan tale om tro og tvivl, uden at svaret er givet på forhånd. Her 
møder børn og unge voksne, der tør sætte deres egen tro i spil og er klar 
til at fortælle om Gud og lytte til andres erfaringer." (FDFs Værdigrundlag)  
 
Det er i kredsen, at børn og unge opbygger længerevarende relationer, der 
er med til at give dem et ståsted. Derfor vil landsforbundet i denne stra-
tegi bevare et fokus på at være tæt på kredsene.  



 

 2 

Når flere skal møde FDF, skal vi derfor være optaget af, hvordan man i 
kredsen laver børnearbejde som bygger på fællesskab og som flere ønsker 
at være en del af. Det fokus skal vi have i den enkelte kreds, i landdelen 
og i landsforbundet. Vi skal have mod til at drøfte, hvad der skaber kvali-
tet i børnemøderne , hvorfor børn vælger FDF til, og hvorfor børn vælger 
FDF fra til fordel for andre fritidsaktiviteter. Det er vigtigt, at vi alle bidra-
ger. Alle kan være med til at gøre en forskel, når vi sammen skal give flere 
børn og unge et ståsted. På tværs af landsforbundet vil den enkelte kreds, 
det enkelte netværk og den enkelte landsdel være med til at sikre at flere 
børn og unge får et ståsted. Landsforbundet vil fortsat bevare et fokus på 
at være tæt på kredsene, så kredsene får støtte i arbejdet med at give 
flere børn og unge et ståsted at møde verden fra. 
 
Vi skal være flere i FDF fordi:  

• Vores formål forpligter 
• Fællesskabet skal opleves 
• Med flere kan vi mere 

 

Vores formål forpligter 
Formålet med FDF er at møde børn og unge med evangeliet om Jesus Kri-
stus. Et bærende budskab i evangeliet er, at Jesus inviterer de menne-
sker, der står uden for fællesskabet med ind i fællesskabet. I FDF er vi 
således forpligtet gennem vores formål til at være opsøgende over for de 
børn og unge, der står uden for vores fællesskab – vi skal åbne fællesska-
bet op og invitere dem indenfor.  
 
FDFs ambition er at give børn og unge et ståsted at møde verden fra. Det 
er ikke et hvilket som helst ståsted. Vi tror på, at kristendommen giver 
det enkelte barn og den unge et stærkt ståsted i en mangfoldig verden.  
 
I FDF er vi forbundne - selvstændige - kredse. Vi er forpligtet til at leve op 
til formålet i samarbejde. Det er naturligt, at den enkelte kreds i det dag-
lige har fokus på de børn og unge, der er i eget sogn og by. Som ledere i 
FDF har vi sagt ja til at møde børn og unge med evangeliet om Jesus Kri-
stus. Derfor er det også en fælles opgave at give flere børn og unge et 
ståsted at møde verden fra. Det er en opgave, som hverken landsforbun-
det, landsdelen eller den enkelte kreds kan løfte alene. Vi er forbundne og 
skal hjælpes ad. 
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Fællesskabet skal opleves 
Alle børn og unge har brug for stærke og levende fællesskaber. Et ståsted 
- et fristed til at få lov at være, præcis som man er. Det kan vi tilbyde i 
FDF.  
I FDF tilbyder vi stærke fællesskaber, fordi vi insisterer på, at den voksne 
leder har betydning og ansvar for, at børn og unge trives i fællesskabet. 
Den voksne leder er en vigtig rollemodel, fordi det, lederen siger og gør, 
har betydning for, hvordan børn og unge ser hinanden og den verden, de 
lever i. 
Det er den voksne leders ansvar, at børn og unge oplever, at de bliver set 
og hørt, hører til og kan bidrage til fællesskabet. Ligesom det er den voks-
nes ansvar, at fællesskabet er større end summen af de enkelte individer. 
Alle i FDF skal opleve at få nye venner på tværs af alder, sociale skel og 
køn. Venskaber formes i fællesskaber mellem børn, unge og voksne, det 
skaber vi ugentligt i FDF. 
Lokale fællesskaber og nye venskaber giver børn og unge mod på at møde 
verden og udvide fællesskabet både nationalt og internationalt.  
 
Det er ikke en let opgave, vi har sat os for. Det er ambitiøst at skabe 
stærke og levende fællesskaber. Det er en opgave, der kræver, at vi som 
frivillige ledere - understøttet af landsforbundet - hele tiden har det en-
kelte barn og den enkelte unge for øje. Vi har gjort det i over 100 år, og vi 
skal nu gøre det for endnu flere.  
 
Som frivillige ledere har vi ansvaret for at etablere det gode møde mellem 
mennesker – mellem barnet og lederen og mellem barnet og de andre 
børn  - samtidig har vi ansvaret for at etablere det gode børnemøde, der 
bygger på fælles oplevelser. Det stærke fællesskab fordres netop af ople-
velser, og oplevelser i fællesskab - det er essensen af FDF. Oplevelser er 
en del af det gode møde. Det er kvalitet uge efter uge. Det skaber vi lo-
kalt. Mange er gode til det, mens det andre steder er sværere at etablere 
det gode møde. Det kan der være mange lokale grunde til. Ønsket er, at vi 
bliver bedre til at hjælpe hinanden, bedre til at bede om hjælp, så vi sam-
men skaber kvalitet i børnemødet, både i eksisterende kredse og nye 
kredse. For fællesskabet og oplevelserne, det er vores produkt, det er es-
sensen af FDF, og den vil vi gerne have mange flere til at opleve.  
 

Med flere kan vi mere 
Det er sjovest at lege, når man er mange, og det er sjovere at planlægge 
det gode møde for 20 puslinge end for 3. Det gælder i den enkelte kreds, 
og det gælder i landsforbundet. Tidligere tiders medlemstilbagegang 
er/blev standset, og vi har i de senere år set mange spirende eksempler 
på medlemsvækst og kredsstarter flere forskellige steder i landet. Nu er 
tiden kommet til at sætte et stort og vedvarende fokus på at skabe med-
lemsfremgang. Vi ønsker at skabe en stabil fremgang igen, fordi vi fortsat 
gerne vil være en stor organisation.  
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FDFs selvforståelse af at være en stor aktør indenfor børne- og ungefri-
tidslivet bliver udfordret, når vi stagnerer i medlemstal og daler i det sam-
lede antal af kredse. Det har betydning, hvor mange medlemmer, der er 
bag FDFs stemme i den offentlige debat både lokalt, kommunalt og natio-
nalt. 
 
Som Landsforbund er det naturligt at have som ambition, at FDF er et fri-
tidstilbud for alle børn og unge i Danmark. Geografisk er der mange ste-
der, hvor der ikke er en kreds i nærheden, og man derfor naturligt vælger 
andre fritidstilbud. Dette vil vi lave om på, vi ønsker, at det på sigt er mu-
ligt for så mange som muligt at blive en del af FDF uanset geografi.  
 
Når vi er mange, har vi også kapacitet til at løfte det FDF, vi kender, både 
lokalt, regionalt og nationalt.  I den nuværende situation har det medført, 
at landsforbundet er faldet markant i tipstilskud og medlemskontingent. 
Det betyder konkret, at FDF ikke har så god en økonomi som tidligere. Der 
må i landsforbundet spares i en grad, der kan mærkes i den enkelte kreds. 
Vi vil i FDF gerne have et økonomisk råderum, der gør det muligt at ud-
vikle vores arbejde og investere i fremtidens FDF. Vi vil give flere børn og 
unge et ståsted.  
 

Afslutning 
Når nye børn og unge banker på, åbner vi beredvilligt vores fællesskab for 
dem og inviterer dem indenfor. Men hvad nu, hvis de ikke selv banker på - 
eller mangler en kreds at banke på hos. Hvad gør vi så, hvor aktivt tager vi 
så ansvar for at invitere børn og unge indenfor i vores fællesskab? 
 
De næste fem år skal vi aktivt åbne FDFs fællesskab ved at stille os lidt 
tættere. Vi skal mærke hinanden. Mærke at vi - på trods af forskellighed - 
er forbundne og sammen om aktivt at opsøge børn og unge, der står uden 
for FDFs fællesskab.  
 
Sammen kan vi åbne FDFs fællesskab og invitere flere børn og unge in-
denfor. Det kan ske når lederne i en kreds hjælper hinanden med ugentligt 
at skabe det gode møde mellem mennesker, OG når kredse hjælper hin-
anden med at få rekrutteret flere børn og unge OG når entreprenante 
FDFere starter nye kredse, så børn og unge kan møde FDF i deres eget 
sogn. Kun fantasien sætter grænser, når kredse, netværk, landsdele og 
landsforbund aktivt arbejder på, at flere børn og unge skal have mulighe-
den for at få et ståsted at møde verden fra.     
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